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Prezado Cliente
Parabéns por sua escolha!
Por favor, leia este manual cuidadosamente e mantenha-o para 
referência futura.

Cuidados de Segurança
Para evitar choque elétrico, encaixe totalmente os conectores macho e fêmea na tomada.

Aviso

CUIDADO
Risco de choque 

elétrico, não abra.

Para evitar o risco de choque elétrico, 
não retire a tampa posterior

(ou traseira).
Não existem peças internas que 

possam ser reparadas pelo usuário. 
Consulte a assistência técnica 

qualificada para obter manutenção.

O símbolo do raio com ponta de 
seta, dentro de um triângulo, 

destina-se a alertar o usuário para 
a presença de "tensão perigosa" 

dentro do produto, podendo 
causar riscos de choque elétrico 

ou ferimentos pessoais.

O ponto de exclamação dentro de 
um triângulo pretende alertar o 
usuário quanto à presença de 

instruções importantes de 
operação no Manual de Instruções 

que acompanha o aparelho.

Instruções importantes de segurança
1- Leia e siga estas instruções antes de usar o produto.
2- Não use este aparelho perto da água.
3- Limpe apenas com um pano seco.
4- Não bloqueie as aberturas de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante.
5- Não exponha qualquer sistema de alto-falante perto de fontes de calor, como radiadores, aquecedores, 
fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor.
6- Evite que o cabo de alimentação seja amassado ou apertado, especialmente em pontos de conexão onde 
saí do aparelho.
7- Utilize apenas acessórios especificados pelo fabricante.
8- Quando utilizar um carrinho para transporte tenha precauções ao mover a combinação de cabos para 
evitar acidentes por quedas.

9- Desligue o aparelho durante tempestades com raios ou quando não for utilizar por longos períodos de 
tempo.
10- A manutenção é necessária quando o aparelho tiver sido danificado, quando o cabo de alimentação ou 
o plugue estiver danificado, ou algum líquido tiver sido derramado sobre o sistema, ou objetos tiverem caído 
dentro do aparelho, ou o aparelho tenha sido exposto à chuva ou à umidade.

Nota: este aparelho destina-se ao uso doméstico e não profissional.
As imagens utilizadas neste manual são meramente ilustrativas.

Recomendações importantes sobre nível de volume
Para melhor aproveitamento do seu aparelho, mantenha o nível de som seguro com volume alto e claro, 
sem distorções e sem causar desconforto, de uma forma que proteja a sua sensibilidade auditiva.

Acessórios na Embalagem

Descrição do painel frontal Descrição do painel traseiro

01 Amplificador 01 Controle Remoto Manual do Usuário 01 Cabo de Alimentação

Imagens meramente ilustrativas.
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1. Interruptor Liga/Desliga
2. Visor de LED Digital
3. Botão de controle de graves
4. Botão de controle de agudos
5. Botão de controle de balanço
6. Botão de controle de volume
7. Entrada auxiliar
8. PREV/voltar à faixa
9. NEXT/faixa seguinte
10. SD/MMC Slot para cartão de memória
11. Porta de entrada USB
12. Play/Pause
13. Função (Bluetooth, USB, SD, FM ou AUX)
14. Botão para Microfone de controle de efeito de eco
15. Botão de volume para Microfone
16. Entrada de Microfone 1
17. Entrada de Microfone 2

1. Entrada de recepção do sintonizador de antena FM 
2. Saída principal do alto-falante do canal: para conectar o alto-falante principal esquerdo. O conector 
superior conecta no polo positivo e o menor conector conecta no polo negativo. Faixa de carga é de 
16/04 ohms.
3. Principal saída do alto-falante do canal: para conectar o alto-falante principal direito. O conector 
superior conecta no polo positivo e o menor conector conecta no polo negativo. Faixa de carga é de 
16/04 ohms.
4. Entrada de alimentação AC

Características
Entrada Auxiliar (Line in)
Suporta dispositivo USB e Cartão de Memória SD/MMC (em arquivo MP3)
Controle remoto com diversas funções
Rádio FM estéreo
Controlador de volume no painel frontal
02 entradas para Microfones
Compatível com MP3, MP4, PC, DVD, TV etc.
Função Bluetooth

Especificações Técnicas
15W x2 = 30W RMSPotência de saída:
40Hz - 20kHzFrequência de resposta:

Impedância: 4-8 Ohm

Sinal/Ruído: 93dB +-3dB
Alimentação: 110V~240V 50/60Hz

230x220x80mmTamanho do amplificador:

USB, Cartão de Memória SD/MMC e Rádio FM

Bluetooth
Controle remoto

Compatível com: 
Tecnologia:

Display de LED integrado

Produto Importado e Distribuído por:
LS Importação e Comércio de Eletrônicos Ltda | CNPJ: 09.625.361/0001-06 

Atendimento ao Cliente: +55 61 3404-5958 | www.sumay.com.br | sac@sumay.com.br
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Item Power music Total power Som Som

Potência
de pico Bass 100Hz Agúdo 10KHz

+- 12dB

8 OHM RMS

15Wx2

SEP Frequencia
de resposta

S/H taxa

Frequencia
1KHz

≥76dB

10W saída

20Hz ~20KHz

L/R Canal
1KHz

>48dB

150Wx2
P.M.P.O +- 12dB
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